SYMPOSIUM – 7 December 2018
Interculturele communicatie in de gezondheidszorg:
valkuilen en innovatieve oplossingen
Door toenemende globalisering en migratiegolven krijgen zorgverleners steeds vaker te maken met
patiënten van een andere culturele en/of etnische afkomst dan zijzelf. De communicatie tussen
zorgverleners en deze patiënten is vaak van onvoldoende niveau – door bijvoorbeeld taalbarrières en
culturele verschillen in opvattingen over ziekte en gezondheid - om een goede kwaliteit van zorg te
verlenen.

Deze

problemen

in

de

interculturele

gezondheidscommunicatie

roepen

zowel

bij

wetenschappers als in de praktijk, vele vragen op: “Hoe kunnen we taalbarrières het beste
verminderen?”, en “Welke innovaties kunnen bijdragen aan het verbeteren van de interculturele
gezondheidszorg?” Tijdens het zesde, halfjaarlijkse symposium van het Amsterdam Center for Health
Communication (ACHC)* zullen deze, en andere, vragen aan bod komen.
Programma
12.30 - 13.00:
Inloop met lunch
13.00 - 13.10:
Welkom ACHC en introductie programma
Keynote
13.10 - 14.00:
Keynote – Maria van den Muijsenbergh
Wetenschap
14.00 - 14.15:
Spreker 1 – Antoon Cox
14.15 - 14.30:
Spreker 2 – Jeanine Suurmond
14.30 - 14.45:
Spreker 3 – Demi Krystallidou
14.45- 15.10:
Pauze met koffie en thee
Vervolg wetenschap
15.10 - 15.25:
Spreker 4 – Sanne Schinkel
15.25 - 15.40:
Spreker 5 – Hande Sungur
Praktijk
15.40 – 15.55:
Spreker 6 – Hans Nederhof
15.55 - 16.10:
Spreker 7 – Gözde Duran
16.10 - 16.25:
Spreker 8 – Ali Lahdidioui
16.25 - 16.40:
Spreker 9 – Leyla Köseoğlu Banning
16.40 – 16.50:
16.50 - 17:15:
17.15 - 17:20:
17:20 - 18.00:

Korte pauze
Vragenronde alle sprekers
Afsluiting
Borrel

Aanmelden: meld je gratis aan op https://goo.gl/forms/SzHvZE7DdhvaEs643
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Barbara Schouten (b.c.schouten@uva.nl).

* Het Amsterdam Center for Health Communication is in januari 2016 opgericht door de Universiteit van Amsterdam en streeft er
naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie. Voor meer
informatie - www.gezondheidscommunicatie.amsterdam

